
 
 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี� ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั�งที� 4/2564 เมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ทันที 

จรรยาบรรณธรุกิจ 
 

 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้จัดทําขึ�นเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทุก
ระดับในทุกหน่วยงาน ใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื�อให้การปฏิบัติงานเป�นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบ
จริยธรรม คุณธรรม ความซื�อสัตย์ เพื�อความเป�นระเบียบเรียบร้อย เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันเป�นการ
สร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัท ให้เป�นองค์กรที�มีการเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน ซึ�งครอบคลุมเรื�อง
ต่างๆ ที�บริษัทให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเคารพกฎหมายทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั�งคํานึงและปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในทุกพื�นที�ที�เข้าไปดําเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน โดยไม่ฝ�าฝ�นและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
แนวทางปฏบิัต ิ

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ คําสั�ง และกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัท และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุน
กิจการที�ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิของผู้อื�น โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั�งเคารพใน
เกียรติและศักดิ�ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา และเพศ 

2. การสนับสนุนภาคการเมือง 

บริษัทเป�นองค์กรที�เป�นกลางทางการเมือง ไม่ฝ�กใฝ�พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด 
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที� เป�นไปตามระบอบการปกครอง
ภายในประเทศ และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื�อให้
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันจากฝ�ายการเมือง และภาคประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี�ยงการเข้าไปรับหน้าที�เป�นกรรมการพรรคการเมือง เป�นตัวแทน
พรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรือเป�นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นหรือไม่แสดง
วิธีใดๆ ที�ทําให้ผู้อื�นเข้าใจว่าบริษัทเกี�ยวข้อง สนับสนุน หรือฝ�กใฝ�ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป�นบุคลากรของบริษัทหรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เครื�องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการเมืองในสถานที�ทํางานหรือ
ในเวลางานอันอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที�ในการช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้การสนับสนุนทางการเมืองเกิดขึ�น 
หรือมีผลกระทบในองค์กร และมีหน้าที�ในการแจ้งเหตุการณ์อันจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทตามนโยบาย
การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน หรือช่องทางอื�นตามที�บริษัทจัดไว้ให้ 

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป�นสําคัญ โดยปราศจาก
ความต้องการส่วนตัวและอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด และให้ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์
ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันให้หยุดปฏิบัติงานนั�นและให้ผู้อื�น
เข้ามารับผิดชอบแทน เพื� อกําจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อํานาจของตนในทางที�ผิดเพื� อสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทําให้บริษัทเสียหาย  
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แนวทางปฏิบัติ 
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ไม่กระทําการใดๆ ที�จะทําให้บริษัทสูญเสีย

ประโยชน์ของบริษัทไปเป�นประโยชน์ส่วนตน หากกรณีที�บุคลากรของบริษัทมีเหตุสงสัยว่าตนเองหรือบุคคล
ที�เกี�ยวข้องมีผลประโยชน์ที�ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท ให้รีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสามารถทําธุรกรรมที�มีข้อตกลงทางการค้าทั�วไปได้โดยปราศจากการใช้
อิทธิพลของบุคลากรของบริษัท และมีข้อตกลงทางการค้าที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่ค้าทั�วไป 

(3) การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที�ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที�ประชุม
เป�นการชั�วคราว เพื�อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื�นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพล
ของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั�น 

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการของ
บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั�งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บข้อมลู และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจํากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะ ข้อมูลที�คู่ค้าและลูกค้ามีความเชื�อใจมอบให้แก่บริษัท
เพื� อนํามาใช้งานทุกประเภทนั�น บริษัทมีหน้าที�ปกป�องข้อมูลดังกล่าวไว้เป�นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที�จําเป�น
เท่านั�น ผู้ที�ดูแลและครอบครองข้อมูลจะต้องทําหน้าที�ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 
แนวทางปฏิบัติ 

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที�ต้องรักษาความลับในส่วนที�ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับนั�น
เผยแพร่ต่อบุคคลอื�น รวมถึงบุคลากรของบริษัทที�ไม่เกี�ยวข้อง 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรักษาและปกป�ดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป�นความลับ 
จะต้องไม่เป�ดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัท และบุคลากรภายนอกที�ไม่เกี�ยวข้อง เว้นแต่เป�น
ข้อบังคับ โดยกฎหมายกําหนดให้เป�ดเผย หรือเป�นการเป�ดเผยเพื�อวัตถุประสงค์ทางการฟ�องร้องคดีหรือ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเป�ดเผย 

(3) ข้อมูลที�ใช้ในการดําเนินงานและการบริหารกิจการอันเป�นข้อมูลลับของบริษัทที�ยังไม่เป�ดเผยสู่สาธารณะ ซึ�ง
หากเป�ดเผยแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ�งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที�มีการซื�อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป�นความลับ และต้องไม่นํา
ข้อมูลภายในที�ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที�ของตนไปแจ้งต่อผู้อื�น หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทจึงดําเนินงานด้วยความซื�อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม และมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที�ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ด้วยราคาที�เป�น
ธรรม โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคเป�นสําคัญ ไม่กระทําการอันใดที�เป�นการหลอกลวงหรือทํา
ให้หลงเชื�อ 

แนวทางปฏิบัติ 
(1) บริษัทมุ่งมั�นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที�มีคุณภาพ ด้วยราคาที�สมเหตุสมผล ทันต่อเหตุการณ์ 

เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื�อง 
(2) บริษัทต้องไม่กระทําการอันเป�นการหลอกลวง หรือทําให้หลงเชื�อในคุณภาพสินค้าและบริการโดยจะต้องมี

การสํารวจความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค 
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6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างเป�นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจน มีจริยธรรม โปร่งใส 
ไม่หลอกลวงหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื�นใดที�ไม่
ถูกต้องภายใต้แนวทางของการแข่งขันที�ดี โดยในบางครั�งบริษัทมีความจําเป�นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ�ง
ความร่วมมือดังกล่าวต้องเป�นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกป�ดข้อตกลงที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที�ดี 
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาข้อมูลที�เป�นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที�ไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

และปราศจากข้อมูลอันเป�นจริง 

(4) บริษัทควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที�เป�นไปเพื� อประโยชน์ของผู้บริโภคและความ
ร่วมมือนั�นจะต้องมิใช่เป�นไปเพื�อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาด 

7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินกิจการด้วยความซื�อสัตย์สุจริต และเป�นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั�งรายใหญ่และราย
ย่อย บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที�อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์และความชํานาญอย่างระมัดระวัง 
บริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มั�นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที�เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น รายงานสถานะ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สมํ�าเสมอ ครบถ้วนตามความเป�นจริง 
แนวทางปฏิบัติ 
(1) บริษัทให้ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา  

ความเชื�อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ 
(2) บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื� อปกป�องสิทธิขั�นพื� นฐานของผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ 

เป�นธรรม สร้างความมั�นใจในการลงทุนกับบริษัท เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื�อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื�อเข้ารับการเลือกตั�งเป�นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 90 วัน ก่อนงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(3) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื�นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคําแนะนาํใน
การมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที�ถูกต้องตามกฎหมาย เมื�อยื�นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที�ประชุมแล้ว
ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทํางานของกรรมการอิสระ
แต่ละท่านที�ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา 

8. การจัดซื�อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษัทให้ความสําคัญในการจัดซื�อจัดหา อันเป�นกระบวนการสําคัญเพื� อกําหนดค่าใช้จ่าย คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทจึงดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท ผู้จัดซื�อ จัดหาจะไม่ประกอบธุรกิจซึ�งอาจนําประโยชน์มาสู่ตน นอกจากนี�บริษัทยังให้ความสําคัญกับคู่ค้าอัน
เป�นบุคคลสําคัญที�ช่วยเหลือ เอื�อประโยชน์การดําเนินธุรกิจซึ�งกันและกัน มีความเคารพซึ�งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่
ค้าอย่างเสมอภาคบนพื�นฐานของการแข่งขันที�เป�นธรรม  

แนวทางปฏิบัติ 
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงให้ข้อมูลที�เป�นจริงอย่างครบถ้วนแก่ผู้รับเหมา คู่ค้า/ผู้ขายและผู้ร่วมงาน 
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที�ต้องจัดซื�อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคํานึงถึงความต้องการ ความ

คุ้มค่า ราคา และคุณภาพ การจัดซื�อ จัดหา ต้องดําเนินอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม 
ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างการแข่งขันที�เป�นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดซื�อ จัดหามีหลัก
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วิชาการรองรับ มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน 
การเจรจา การร่างสัญญา การทําสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป�นหลักฐานเพื�อใช้ตามระยะเวลาที�
กําหนด 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที�ต้องจัดซื�อสินค้าและบริการ ไม่ควรทําการจัดซื�อจัดจ้างโดย
ระยะเวลากระชั�นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป�นการเอารัด
เอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป�นที�ปรึกษาในการทําสัญญา 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื�อจัดหา ต้องวางตัวเป�นกลาง 
ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทําให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณ
ว่าด้วนการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัดให้เกิด
ความเป�นธรรมต่อทุกฝ�าย 

9. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทมีจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าที�การเป�นสมาชิกที�ดีต่อสังคม โดยให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ�นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื�นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป�นธรรม และส่งเสริม
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที�เป�นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

แนวทางปฏิบัติ 
(1) บริษัทมุ่งมั�นการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื�องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สิ�งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื�อง รวมทั�งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) บริษัทปลูกฝ�งจิตสํานึกในเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมให้เกิดขึ�นในบุคลากรของบริษัท

ทุกระดับอย่างต่อเนื�อง ให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
เช่นเดียวกับบริษัท 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ�งแวดล้อม รวมทั�งมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรทุกคนต้องคํานึงถึงทางเลือกในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ�งแวดล้อม และ
คุณ ภาพ ชีวิตของประชาชนอย่ างน้ อยที� สุ ดพ ร้อมทั� งสนับสนุนการลดการใช้พ ลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

10. การปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกตําแหน่ง ทุกสายงาน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี ไม่แบ่งฝ�กแบ่งฝ�าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพ
ศักดิ�ศรีความเป�นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที�ส่วนบุคคล โดยบริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ที�ดี มีความปลอดภัย และจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสม มีสวัสดิการที�ดี และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางปฏิบัติ  

(1) บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ�นกําเนิด เชื�อชาติ 
เพศ อายุ ศาสนา ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื�นใดที�มิได้เกี�ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฎิบัติงาน 

(2) บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัทได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที�โดยมีผลตอบแทนที�เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริษัท และบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที�ในความรับผิดชอบอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
ซื�อสัตย์สุจริต เที�ยงธรรม ยึดมั�นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที�ของตนให้แก่บุคคลอื�นกระทําแทน เว้น
แต่มีเหตุจําเป�นเพื�อความสะดวกรวดเร็วในงานที�ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน 
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(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป�นบุคลากรของบริษัท มีกริยามารยาท
สุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที�การงาน ไม่สร้างความเสื�อมเสีย
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท  

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป�ายสี หรือเป�นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อันเป�น
การก่อให้เกิดการแตกแยก และรักษาไว้ซึ�งความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกัน 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที�บริษัทจัดขึ�นทุกกิจกรรมเพื�อสร้าง
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกันและกัน  

 
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและ
เชื�อถือได้ ดังนั�นบริษัทจึงกําหนดนโยบายกํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี มีการบริหารความเสี�ยงให้อยู่
ในระดับที�เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ�าเสมอ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที�มีความ
เป�นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที�เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั�นใน
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากรของบริษัททุกคนมีหน้าที�สนับสนุนการทํางาน และให้ข้อมูลที�ถูกต้อง
ตามความเป�นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทมุ่งมั�นเป�นบริษัทที�มีการ
ตรวจสอบที�มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ 

แนวทางปฏิบัติ  
(1) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดี โดยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีทัศนคติที�ดีต่อการควบคุม

ภายใน มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
มีการรายงานอย่างแม่นยํา ถูกต้อง สมํ�าเสมอ รวดเร็ว รวมทั�งมีการสอบทานและให้พนักงานปฏิบัติตาม
ระบบที�กําหนดอย่างเคร่งครัด 

(2) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และยึดมั�นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที�สนับสนุนการทํางานและให้ข้อมูลที�ถูกต้องตามความเป�นจริงต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัทมีหน้าที�ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื�อพบข้อผิดพลาดหรือการทุจริต 

12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด 

บริษัทให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ โดยได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
และห้ามจ่ายสินบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใดแก่
บุคคลที�มีหน้าที� หรือธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับองค์กรเพื� อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมทั�งได้กําหนดแนว
ปฏิบัติในการป�องกันไม่ให้เกิดป�ญหาการทุจริต และความไม่เป�นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ�งบุคลากร
ทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทําการในนามบริษัทไม่ว่าจะมีอํานาจหน้าที�นั�น
หรือไม่ก็ตาม ต้องยึดถือเป�นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน นอกจากนี�บริษัทถือว่าการกระทําอันเป�นการทุจริตต่อ
หน้าที�นั�นถือเป�นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ�งบุคลากรจะต้องได้รับการลงโทษตามข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
และตามที�กฎหมายกําหนด 

แนวทางปฏิบัติ 
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใดแก่บุคคลภายนอก

เพื�อมีเจตนาจูงใจให้บุคคลนั�นกระทําหรือไม่กระทํา อันเป�นการผิดต่อกฎหมายเพื�อแลกกับสิทธิพิเศษที�ไม่
ควรได ้
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(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใดสําหรับตนเองหรือ
ผู้อื�นซี�งส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที�ในทางมิชอบ 

(3) ในกรณีที�มีความจําเป�นต้องมีการให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใดนั�นควรจะเป�นการให้
และการรับโดยธรรมจรรยา ซึ�งควรให้และรับในลักษณะที�เป�นการทั�วไป ไม่เฉพาะเจาะจง และต้องไม่เป�นสิ�ง
ที�ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

(4) ในการดําเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ต้องดําเนินการด้วยความโปรงใส เป�นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย 

13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ�งแวดล้อม 

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมและปลูกฝ�งจิตสํานึกความ
ใส่ใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อมให้เกิดขึ�นในชีวิตประจําวันของบุคลากรของบริษัท 
เพื�อประโยชน์ของทุกคน รวมทั�งชุมชนและสังคมโดยรวมพร้อมทั�งสนันสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ลดการใช้งานอย่างสิ�นเปลืองเพื�อสิ�งแวดล้อมที�ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
(1) บริษัทต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ

บริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั�นตอน วิธีปฏิบัติ 
และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนนําไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ�งแวดล้อม 

(2) บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื� อควบคุมและป�องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื�องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป�วยจากการทํางาน การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความ
ผิดพลาดต่างๆ ที�เกิดขึ�น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที�ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท 
และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป�นประจํา 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อน
ปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติงานหากร่างกายไม่พร้อมเพื� อลดความเสี�ยงในการเกิดอันตรายจากการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรของบริษัทมีหน้าที�รับผิดชอบในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆ ให้
หัวหน้าหรือผู้บริหารรับทราบ 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมทั�ง
ทางด้ าน คุณ ภาพ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  อย่ างจริง จังและต่อ เนื� อง  รวมทั� งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ�งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ�งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

14. การไม่ล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินทางป�ญญาหรือลิขสิทธ์ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่กระทําการล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินทาง
ป�ญญาหรือลิขสิทธิ� เพื�อป�องกันป�ญหาและความเสียหายหรือเสียชื�อเสียง และให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที�ช่วยกัน
ดูแลรักษางานอันเป�นทรัพย์สินทางป�ญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางป�ญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคล
อื�นใช้โดยมิได้รับอนุญาต 

บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เพื� อใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการ
สื�อสารเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
แนวทางปฏิบัติ 

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที�รักษาความลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที�เป�น
ความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที�สุด ไม่ไห้รั�วไหล และรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทาง
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ป�ญญาของบริษัทมิให้เสื�อมสูญหาย และไม่ให้นําไปใช้เพื�อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์เพื�อบุคคล
อื�น 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที�มีหน้าที�ในการทําการศึกษา วิจัยที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดทําขึ�น 
หรือเป�นงานที�ใช้ข้อมูลที�เรียนรู้จากทางบริษัท ให้เจ้าของสิทธิในงานวิจัยนั�นตกเป�นของบริษัท 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื�อประโยชน์ของบริษัทเท่านั�น ห้ามใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้อง  
ห้ามติดตั�งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ลิขสิทธิ�ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป�นความลับ ไม่บอกบุคคลอื�น  
เพื�อป�องกันไม่ให้บุคคลอื�นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั�งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซท์ที�ไม่คุ้นเคยและ
อาจเป�นอันตรายกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

(6) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื�อโทรคมนาคม ถือเป�นทรัพย์สินของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานจะต้องร่วมกันบํารุงรักษาอุปกรณ์ฯ ในหน่วยงานของตน  ให้มีความพร้อมแก่การใช้งาน 
อยู่เสมอและจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย หากพบเห็นความชํารุดเสียหาย 
หรือสูญหายเกิดขึ�นกับอุปกรณ์ฯ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที�ทําหน้าที�ควบคุมดูแล
อุปกรณ์ให้ทราบเพื�อดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

การรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส 

 บริษัทสนับสนุนให้มีการเป�ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการทุจริต การให้สินบน การกระทําผิดกฎหมายหรือ 
ผิดจรรยาบรรณ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีหน้าที�ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื�อพบเห็น
การกระทําผิดดังกล่าว โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดังนี� 

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ที�พบเห็นการกระทําผิด สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ ฝ�ายบุคคล หรือ
ผู้บังคับบัญชา 

2) การแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน ให้ระบุ ชื�อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดข้อ เท็จจริง 
พยานหลักฐานที�ปรากฎชัดแจ้งเพียงพอที�แสดงให้เห็นถึงการกระทําทุจริต โดยทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนไว้เป�นความลับ 

กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน 
เมื�อได้รับเรื�องที�กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนว่าอาจมีการ

กระทําทุจริตต่อหน้าที� กําหนดให้มีกระบวนการดําเนินการพิจารณา ดังนี� 
1. ผู้รับข้อร้องเรียนดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที� เกี�ยวข้องกับการทุจริต ฝ�าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อคณะกรรมการอิสระเพื�อสอบสวนข้อเท็จจริงและกําหนดมาตรการดําเนินการ

ระงับการฝ�าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผู้ที�กระทําความผิดตามที�บริษัทฯเห็นสมควร รวมทั�งบรรเทาความ

เสียหายให้กับผู้ที�ได้รับผลกระทบ 
4. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และในกรณีที�เป�นเรื�องสําคัญผู้รับข้อร้องเรียนจะเป�นผู้รายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
มาตรการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

1. ผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที�จะไม่เป�ดเผย
ตนเองได้ หากเห็นว่าการเป�ดเผยนั�นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการ
เป�ดเผยตนเองก็จะทําให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความ
เสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ�น 



 
 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี� ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั�งที� 4/2564 เมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ทันที 

2. ผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เป�ดเผยชื�อ-สกุล 
ที�อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื�นใดที�สามารถระบุต้วผู้แจ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

3. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที�เกี�ยวข้องไว้เป�นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป�น
สําคัญกรณีที�ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย  ผู้ร้องเรียนสามารถร้อง
ขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที�เหมาะสมได้ และหากผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที�เหมาะสมและเป�นธรรม 
 

   

 
 
 
  …..................…………………………….. 
  (นายสนิท  วรป�ญญา) 
  ประธานกรรมการบรัษัท 
 
            


